
 
MIDIT - Mancomunitat d'Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2017/6 PLE

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 5 / de desembre / 2017

Durada Des de les 9:00 fins a les 10:15 hores

Lloc Casa de la vila de l'Hospitalet de l'Infant

Presidida per Alfons Garcia Rodríguez

Secretari M.Àngels Benedicto Esclarín

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

40914565A Alfons Garcia Rodríguez SÍ

39867386Z Anton Escoda Marco NO

77831131M Antonio Santapau Amigó NO

39894186L Izaskun Cendegui Jaques SÍ

39855131H Joan Maria Rovira Vernet SÍ

77834816X Joaquim Roset Piñol SÍ

39866695J Jordi Jardí Pinyol NO

39915093L Josep Antoni Borràs Marco NO

39892149Y Laura Casas Martínez SÍ

17707176M M.Àngels Benedicto Esclarín SÍ
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75706355S Maria Elidia López Redondo SÍ

39875942Z Miguel Ángel Garcés Cano NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Anton Escoda Marco:
«Incompatibilitat d'horari»
1. Antonio Santapau Amigó:
«Malaltia»
1. Jordi Jardí Pinyol:
«Incompatibilitat d'horari»
1. Josep Antoni Borràs Marco:
«Incompatibilitat d'horari»
1. Miguel Ángel Garcés Cano:
«Incompatibilitat d'horari»

 

 

Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès  que  prèviament  s’ha  distribuït  per  correu l’esborrany  de  l’acta 
corresponent a la sessió del 19 de setembre de 2017 per la Presidència 
és convida als membres a formular les observacions adients. 

 
No fent ús de la paraula cap membre, s’aprova l’esmentada acta per 
unanimitat  dels  quatre  membres assistents del  nombre  de nou que 
legalment el composen el plenari de la MIDIT.

 

Estudi i aprovació del Pressupost de l'exercici 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent
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Atès que s´ha confeccionat la Memòria de Presidència explicativa del 
contingut i de les principals modificacions que presenta el pressupost de 
2018 en relació amb el del 2017 i que també s´ha elaborat la plantilla i 
relació de llocs de treball, l ’informe técnico-financer, l’informe d
´estabilitat pressupostària i quantificació de la regla de la despesa, , l’estat 
de previsió de moviments i situació del deute, bases d´execució del 
Pressupost i altra documentació que consta a l´expedient per a l´exercici 
econòmic de 2018.
 
Vista la Memòria de Presidència, que es transcriu literalment:
 
"Normativa reguladora: article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i article 18.1 a del RD 500/1990.
 
El President de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament 
Integral del Territori dels Municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 
Tivissa i Pratdip presenta la proposta del pressupost corresponent a l’any 
2018 que conté, en resum, les característiques següents:
 
ÀMBIT FORMAL
 
Des del punt de vista formal, no hi ha grans novetats respecte al 
pressupost de l’any actual. Es manté el desenvolupament de la 
classificació per programes, per tal de que la informació pressupostària 
ofereixi  una clara informació sobre el destí funcional de les despeses de la  
Mancomunitat.
 
Pel que fa a la classificació econòmica, s’ha fet una revisió per tal d’ajustar  
les despeses a l’estructura pressupostària que ve donada per l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, en redacció donada per l’Ordre HAP 
419/2014, de 14 de març. 
 
PRESSUPOST DE DESPESES
En la configuració d’aquest projecte de pressupost es te en compte la Llei 
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
L’estat de despeses, a partir dels resultats de l’execució pressupostària 
dels exercicis precedents, i en particular de l’exercici 2017 i atenent al 
conjunt d’actuacions previstes per a l’exercici 2018 presenta aquest 
resum per capítols: 
 

Despeses Exercici 2018 Exercici 2017 Diferència

Percentatge

 de variació
Capítol 1 77.360,00 69.629,43 7.730,57 11,10%
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Capítol 2 94.444,85 115.012,94 -20.568,09 -21,70%
Capítol 3 484 750 -266 -35,46%
Capítol 4 302,5 302,5 0 0,00%
Capítol 6 2.208,25 2.057,00 151,25 6,85%
Capítol 7 0 0 0 0
Capítol 9 45.000,00 45.075,90 -75,9 -0,16%
Total 219.799,60 232.827,77 -13.028,17 -5,95%

 
a) Despeses corrents:
 
La previsió de despesa de Capítol 1 Es  preveu les retribucions de personal  
en els mateixos termes que l’exercici anterior i augmenta un 11,10%  per 
fer front a les correccions amb les retribucions d’anteriors exercicis.
 
El Capítol 2 de despeses disminueix, dóna compliment als projectes a 
desenvolupar durant l’exercici i que en gran part estan subvencionats per 
part d’altres Administracions, així com empreses privades. 
 
S’han previst també les necessitats del pagament de la càrrega financera 
anual de l’entitat  derivats dels préstecs concertats. Les partides s’han 
previst en els imports que correspon segons els quadres vigents 
d’amortització i els tipus d’interès actuals. 
b) Despeses de capital:
 
La inversió prevista al Capítol 6 és de 2.208,25 euros per l’adquisició 
d’equips informàtics i mobiliari d’oficina. Augmenta en un 6,85 % respecte  
de l’any anterior.
PRESSUPOST D’INGRESSOS
 
L’estat dels ingressos consigna la globalitat dels previstos per finançar el 
volum de despesa pressupostada. Del conjunt pressupostat en resulten els  
següents percentatges de variació en comparació amb el pressupost 
inicial de l’exercici anterior:
 
 

Ingressos Exercici 2018 Exercici 2017 Diferència
Percentatge  
de variació

Capítol 1 0 0 0 0,00%
Capítol 2 0 0 0 0,00%
Capítol 3 1.500,00 1.500,00 0 0,00%
Capítol 4 183.539,60 205.335,77 -21.796,17 -10,61%
Capítol 5 34.760,00 27.492,00 7.268,00 26,43%
Capítol 6 0 0 0 0,00%
Capítol 7 0 0 0 0,00%
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Capítol 9 0 0 0 0,00%
Total 219.799,60 232.827,77 -13.028,17 -5,59%

a) Recursos ordinaris: Es consignen aquells imports d’ingressos que es 
preveuen recaptar pels diferents preus públics que s’aprovin, d’acord amb  
la normativa vigent, així com les aportacions dels Ajuntaments que 
conformen la Mancomunitat i altres subvencions i aportacions que es 
preveu siguin atorgades a l’ entitat. La previsió d’ingressos al Capítol 5 
correspon a l’arrendament de la Nau en els termes del contracte vigent."
 
Vist el Projecte de Pressupost per a l’exercici 2018.
 
Vist l’informe emès per la Secretària amb funcions acumulades 
d’Intervenció segons la Resolució de Presidència  13/2016
 
Atès el que disposen els articles 112 i 113 de la Llei 7/85, de  d´abril, 
reguladora de les bases del Règim Local i el que disposen els articles 162 i 
següents del Reial Decret-Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s´aprova 
el Text refòs de la Llei de les Hisendes Locals.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 4 membres assistents del 
nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA:
 
Primer.- Aprovar inicialment i en tota la seva integritat el pressupost de la 
Corporació per a l´exercici econòmic de 2018, restant fixades les despeses 
i ingressos en el termes que es desglosen en el següent resum per 
capítols: 

Despeses Exercici 2018

 

 
Capítol 1 77.360,00  

Capítol 2 94.444,85  

Capítol 3 484  

Capítol 4 302,5  

Capítol 6 2.208,25  

Capítol 7 0  

Capítol 9 45.000,00  

Total 219.799,60  
 
 
 

Ingressos Exercici 2018

Capítol 1 0
Capítol 2 0
Capítol 3 1.500,00

MIDIT - Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral 
del Territori

Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax: 

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!--[endif]-->

, 24/01/18
<!-- [if !supportMisalignedRows]-->



 
MIDIT - Mancomunitat d'Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori

Capítol 4 183.539,60
Capítol 5 34.760,00
Capítol 6 0
Capítol 7 0
Capítol 9 0

Total 219.799,60
Segon.-  Aprovar la documentació annexa al Pressupost d´acord amb el 
que disposa l´article 164, 165 i 166 del Reial Decret-Legislatiu 2/04, de 5 
de febrer, pel que s´aprova el text refòs de la Llei d´Hisendes Locals.
Tercer.- Aprovar la relació de llocs de treball que integren la plantilla del 
personal adscrit a la Mancomunitat, en els termes fixats a l´article 283 del 
Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refòs de 
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya. 
Quart.-  Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 
comptats a partir de l´endemà de la publicació edictal, d´aquestes 
aprovacions inicials, mitjançant anunci als taulers de la Corporació i al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona als efectes de presentació de 
reclamacions i/o al.legacions.
Exhaurit el termini esmentat, sense haver-se interposat cap tipus de 
reclamació s´entendran aprovats els pressupostos definitivament sense 
necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la remissió d´una còpia a l
´Administració Estatal i a la Delegació Territorial del Govern a Tarragona d
´acord amb el que disposa l´article 166 del Reial Decret-legislatiu 2/04, de 
5 de març, pel que s´aprova el text refòs de la Llei de les Hisendes Locals. 
Així mateix es procedirà a la publicació de l´aprovació definitiva 
resumidament i per capítols dels diferents pressupostos  al Butlletí oficial 
de la província de Tarragona.
Cinquè.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva es podrà interposar 
el recurs administratiu d’acord amb el que estableixen els articles 
47,48,106,109.2, 112 i 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment adminsitratiu comú de les administracions públiques.
Sisè.-  Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció municipal 
de fons.

 

Estudi i aprovació de la renovació del contracte laboral de Laura 
Casas Martínez

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per part de Coordinació s’exposa que s’ha aprovat de forma favorable la 
sol•licitud de subvenció per la pròrroga de l’AODL de la MIDIT emmarcada 
a la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions 
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destinades als programes de suport al desenvolupament local, amb 
número d’expedient E-001/17. 
Atès que s’ha concedit la subvenció sol•licitada es proposa doncs la 
renovació del contracte de la senyora Laura Casas Martínez com AODL de 
la Mancomunitat del 30 de desembre de 2017 al 29 de desembre de 2018. 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 4 membres assistents del 
nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA:
Primer.-Renovar el contracte laboral de la senyora Laura Casas Martínez 
com AODL de la MIDIT durant el període del 30/12/2017 fins el 29/12/2018 
en el marc de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions 
destinades als programes de suport al desenvolupament local, amb 
número d’expedient E-001/17. 
Segon.- Notificar  d’aquesta contractació a la interessada , al 
Departament de Recursos Humans, al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i la Coordinació de la MIDIT

 

Estudi i aprovació de la signatura del conveni de confidencialitat 
amb ION BEAM APPLICATIONS SA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
t

Per part de la Coordinació s’informa que per part d'ION Beam Applications 
SA s'està duent a terme l'assessorament al projecte de la Central 
Vandellòs I i per aquest motiu és necessari signar un document de 
confidencialitat entre ambdues parts. S'adjunta com Annex I
 El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 4 membres assistents del 
nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de confidencialitat amb ION Beam 
Applications SA per a  l'assessorament al projecte de la Central Vandellòs I
Segon.- Facultar el President de la MIDIT, en Alfons Garcia Rodríguez per a 
al signatura del conveni
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a ION Beam 
Applications SA i  la coordinació de la MIDIT.
 

 

Donar compte del Cost efectius dels serveis exercici 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per part de l’àrea d’Intervenció  s’informa que s’ha donat compte al 
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MINHAP del  cost  efectiu dels  serveis per  a  l’exercici  2017.  S'adjunta 
com ANNEX II
 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

 

Donar compte del retiment d'informació trimestral del pressupost 
2017 2n trimestre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per part de l’àrea d’Intervenció  s’informa que s’ha donat compte al 
MINHAP del  retiment  d'informació  trimestral  del  pressupost  2017 
corresponent al segon trimestre. S'Adjunta com ANNEX III

 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

 

Donar compte de la presentació del Pla Econòmic-Financer 
2017-2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per  part  de  l’àrea  d’Intervenció  s’informa  que  s'ha  dut  aterme  ,a 
sol·licitud de tutela financera del Pla Econòmic Financer 2017-2018 de 
la Mancomunitat. S'Adjunta com Annex IV

 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

 

Donar compte del retiment d'informació trimestral del pressupost 
2017 3er trimestre

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per part de l’àrea d’Intervenció  s’informa que s’ha donat compte al 
MINHAP del  retiment  d'informació  trimestral  del  pressupost  2017 
corresponent al tercer trimestre. S'adjunta com Annex V
 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

 

Donar compte de l’informe preceptiu d’Intervenció envers les 

MIDIT - Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral 
del Territori

Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax: 



 
MIDIT - Mancomunitat d'Iniciatives pel 
Desenvolupament Integral del Territori

mesures de lluita contra la morositat previstos a la Llei 15/2010, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre (3er trimestre 
de 2017 )

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Per part de l’àrea d’Intervenció  s’informa que d’acord amb l’ article 4.3 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat  de  les  operacions  comercials,  en  data  30/09/2017  no 
existeixen  obligacions  pendents  de  pagament  que  incompleixen  els 
terminis de l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
Novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector  
públic. S'adjunta com Annex VI.
Així  mateix s’adjunta  la justificació que s’ha presentat el model a la 
Direcció General de Política,  Assegurances i Tresor i  al  Ministerio de 
Economía y Hacienda.
 

 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple 
celebrat el dia 19 de setembre de 2017 a 4 desembre de 2017.

Per  part  de  la  Coordinació  es  dóna  compte  al  Ple  de  les  resolucions 
32/2017,33/2017,34/2017,35/2017,  36/2017,  37/2017,  38/2017,  39/2017  i  40/2017 
corresponents al pagaments de nòmines de setembre, octubre i novembre 2017, i de les  
factures de setembre, octubre i novembre2017, així com la resolució corresponent a l'ingrés 
de la fiança del lloguer de la nau a INCASOL. S’adjunten com Annex VII

 
 

El Ple  de la MIDIT resta assabentat.

 

Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 de setembre de 
2017 i el 30 de novembre de 2017
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Per  part  de  la  Coordinació  es  comuniquen els  pagaments  efectuats 
entre  l'1  de  setembre  i  el  30  de  novembre  de  2017.  La  relació  de 
pagaments s’adjunta com Annex VIII d’aquesta acta
 

 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

 

Donar compte de l'organització de la V Jornada Tècnica de la MIDIT

Per part de la Coordinació s'exposa al Ple que el passat 2 de desembre 
es va dur a terme la V Jornada Tècnica de la MIDIT amb l'assistència de 
40  persones  provinents  del  sector  públic  i  privat  del  territori  de  la 
MIDIT i veïns.
La  Jornada  ha  estat  considerada  un  éxit  i  de  gran  interés  per  als 
assistents.
 
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

 

Altres assumptes

Per part de la Coordinació s'informa al Ple que ha arribat la resolució del 
Patronat de Turisme d ela Diputació de Tarragona referent a la candidatura 
presentada per la MIDIT al Premi Jordi Cartanyà 2017. Finalment el premi a 
la categoria d'interior ha estat declarat desert.
El Ple resta assabentat
 
 
 
 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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